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Petunjuk Teknis Lomba Foto Poster & Video Blog 

 

WAKTU LOMBA DI PERPANJANG SAMPAI TANGGAL 17 

AGUSTUS (UNTUK SEMUA KATEGORI/LOMBA) 
 

1. Lomba Foto Poster 
A. PERSYARATAN LOMBA 

1. Peserta Lomba masyarakat umum yang memiliki KTP/Kartu Pelajar Kabupaten 

Sanggau 

2. Tema Foto “Aktifitas di masa Pandemi, dengan menampilkan kearifan lokal Kab. 

Sanggau” 

3. Caption/Text dalam Gambar yang menjelaskan Foto tersebut. 

4. Caption/Text tidak boleh menjiplak. 

5. Gunakan watermark logo “75 Indonesia Maju” dan logo “Bangga Buatan Indonesia” 

(template download di Website: diskominfo.sanggau.go.id) 

6. Foto tidak mengandung SARA, pornografi, dan tidak melanggar hukum/aturan yang 

berlaku dan tidak terdapat atribut politik apapun. 

7. Foto poster yang di lombakan belum pernah mengikuti lomba dimanapun. 

8. Setiap peserta hanya boleh mengirimkan 1 Foto untuk dilombakan. Jika mengirimkan 

lebih dari 1 foto, maka foto pertama dikirim yang di masukkan dalam daftar lomba. 

9. Hasil keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak bisa di ganggu-gugat. 

10. Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran terhadap syarat dan ketentuan 

tersebut di atas, Dewan juri berhak melakukan diskualifikasi dan membuat ketentuan lebih 

lanjut. 

11. Hasil karya yang telah diserahkan menjadi milik Dinas Komunikasi dan Informatika 

Pemerintah Kabupaten Sanggau dan Diskominfo Kabupaten Sanggau berhak 

menggunakan karya tersebut untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Sanggau. 

 

*melanggar persyaratan, nilai akan dikurangi 

 

Info : diskominfo.sanggau.go.id 

Narahubung: 

Henry Kominfo Sanggau : (085787207656) whatsapp 

Izar Kominfo Sanggau : (082255029998) whatsapp 
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2. Lomba Vlog Untuk Umum 
A. PERSYARATAN LOMBA VLOG 

1. Peserta Lomba masyarakat umum yang memiliki KTP/Kartu Pelajar Kabupaten 

Sanggau 

2. Video dibuat dengan tema “Aktifitas di masa Pandemi, dengan menampilkan 

kearifan lokal Kab. Sanggau” 

3. Durasi Video maksimal 3 Menit. 

4. Spesifikasi Video: 

 Format video bebas, disarankan .mp4 

 Resolusi minimal 1280x720 pixel 

 Gunakan watermark pada sudut kiri atas logo “75 Indonesia Maju” & sudut kanan 

atas logo “Bangga Buatan Indonesia” (Logo bisa download di Website: 

diskominfo.sanggau.go.id) 

5. Video wajib bersifat original dan belum pernah dipublikasikan sebelumnya. 

6. Video tidak mengandung SARA, pornografi, dan tidak melanggar hukum/aturan yang 

berlaku dan tidak terdapat atribut politik apapun dalam video. 

7. Video yang di lombakan belum pernah mengikuti lomba dimanapun. 

8. Setiap peserta hanya boleh mengirimkan 1 Video untuk dilombakan. Jika mengupload 

lebih dari 1 video, maka video yang pertama di upload yang di masukkan dalam daftar 

lomba. 

9. Video upload di YouTube (cantumkan link video pada Formulir Lomba Video) dan 

gunakan hashtag (#) #75IndonesiaMaju dan #BanggaBuatanIndonesia pada akhir 

judul video. 

10. Hasil keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak bisa di ganggu-gugat. 

11. Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran terhadap syarat dan ketentuan 

tersebut di atas, Dewan juri berhak melakukan diskualifikasi dan membuat ketentuan lebih 

lanjut. 

12. Hasil karya yang telah diserahkan menjadi milik Dinas Komunikasi dan Informatika 

Pemerintah Kabupaten Sanggau dan Diskominfo Kabupaten Sanggau berhak 

menggunakan karya tersebut untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Sanggau. 

 

*melanggar persyaratan, nilai akan dikurangi 

Info : diskominfo.sanggau.go.id 

Narahubung: 

Henry Kominfo Sanggau : (085787207656) whatsapp 

Izar Kominfo Sanggau : (082255029998) whatsapp 
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3. Lomba Vlog Untuk Paud/TK & SD 
A. PERSYARATAN LOMBA VLOG 

1. Peserta Lomba Siswa/i Paud/TK & SD Kab. Sanggau, (Pada Formulir harap mengirim 

foto/scan KTP Orang tua/Guru peserta atau perwakilan kelompok). 

2. Video dibuat dengan tema “Kegiatan Sehari-hari pada Masa Pandemi” 

3. Durasi Video maksimal 3 Menit. 

4. Format video bebas, disarankan .mp4 

5. Video wajib bersifat original dan belum pernah dipublikasikan sebelumnya. 

6. Video tidak mengandung SARA, pornografi, dan tidak melanggar hukum/aturan yang 

berlaku dan tidak terdapat atribut politik apapun dalam video. 

7. Video yang di lombakan belum pernah mengikuti lomba dimanapun. 

8. Setiap peserta hanya boleh mengirimkan 1 Video untuk dilombakan. Jika mengupload 

lebih dari 1 video, maka video yang pertama di upload yang di masukkan dalam daftar 

lomba. 

9. Video upload di YouTube (cantumkan link video pada Formulir Lomba Video) dan 

gunakan hashtag (#) #PolaHidupBaru pada akhir judul video. 

10. Hasil keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak bisa di ganggu-gugat. 

11. Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran terhadap syarat dan ketentuan 

tersebut di atas, Dewan juri berhak melakukan diskualifikasi dan membuat ketentuan lebih 

lanjut. 

12. Hasil karya yang telah diserahkan menjadi milik Dinas Komunikasi dan Informatika 

Pemerintah Kabupaten Sanggau dan Diskominfo Kabupaten Sanggau berhak 

menggunakan karya tersebut untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Sanggau. 

 

*melanggar persyaratan, nilai akan dikurangi 

Info : diskominfo.sanggau.go.id 

Narahubung: 

Henry Kominfo Sanggau : (085787207656) whatsapp 

Izar Kominfo Sanggau : (082255029998) whatsapp 


